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แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาสุขภาพ คปสอ.สอง จงัหวดัแพร่  
ปีงบประมาณ 2562 – 2564  

 

วิสยัทศัน์ (Vision) 

“เป็นองคก์รคณุภาพ ภาคเีครอืข่ายเขม้แขง็ คนเมอืงสองสุขภาพด”ี 
 

พนัธกิจ (Mission) 

1.   เสรมิสรา้งพฤตกิรรมสุขภาพประชาชนอย่างเหมาะสม 
2.   เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของภาคเีครอืข่าย  
3.   พฒันาคุณภาพการใหบ้รกิารสุขภาพแบบองคร์วมตามมาตรฐาน 
4.   พฒันาระบบบรหิารจดัการภายใต้หลกัธรรมาภบิาล 

 

ค่านิยมองคก์ร          

ค น ส อ ง 
     ค : คน้ควา้ 
     น : น าสุขภาพ 
     ส : สจุรติ 
     อ : อาสา 
     ง : งานเป็นทมี 

 

เป้าประสงค ์(Purposes) 

1. เพื่อใหป้ระชาชนมพีฤตกิรรมสุขภาพทีเ่หมาะสม และสามารถพึง่ตนเองได ้ 
2. เพื่อบูรณาการงานดา้นสุขภาพร่วมกบัภาคเีครอืข่ายอย่างยัง่ยนื 
3. เพื่อใหห้น่วยบรกิารสาธารณสุขทุกระดบัมรีะบบบรกิารสุขภาพแบบองคร์วมตามมาตรฐาน 
4. เพื่อใหห้น่วยงานสาธารณสุขทุกแหง่ มรีะบบบรหิารจดัการทีด่ ีภายใต้หลกัธรรมาภบิาล 

 

เขม็มุ่ง  (จุดเน้น)   

1. ควบคุมและป้องกนัวณัโรค 
2. พฒันาระบบการแพทยแ์ผนไทย การแพทยท์างเลอืกและสมุนไพร แบบครบวงจร  
3. พฒันาคุณภาพการใหบ้รกิารสุขภาพตามมาตรฐาน  

 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์(Strategic Issues) 
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ยุทธศาสตรท์ี ่1  การเสรมิสรา้งพฤตกิรรมสุขภาพของประชาชนอย่างเหมาะสม (P&P 
Excellence) 

ยุทธศาสตรท์ี ่2  พฒันาและจดัระบบบรกิารทีม่คีณุภาพมาตรฐานอย่างครอบคลุม ประชาชน 
สามารถเขา้ถงึได ้(Service Excellence) 

ยุทธศาสตรท์ี ่3  พฒันาทุนมนุษยด์ว้ยกระบวนการจดัการความรู้ (Governance Excellence) 
ยุทธศาสตรท์ี ่4  พฒันาระบบบรหิารจดัการภายใต้หลกัธรรมาภบิาล (People Excellence) 
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ประเดน็ยุทธศาสตร ์กลยทุธ์  เป้าประสงค ์และตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานหลกั คปสอ.สอง  ปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร ์1: การเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนอย่างเหมาะสม (P&P Excellence) 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

1. เสรมิสรา้งความรอบรูด้้านสุขภาพใหป้ระชาชนมพีฤตกิรรมสุขภาพที่
เหมาะสม 

เสรมิสรา้งความรอบรูด้้านสุขภาพแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (เขา้ถงึเขา้ใจ โต้ตอบ ตดัสนิใจ 
ปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมและบอกต่อ) ประเดน็โรคและภยัสุขภาพที่เป็นปัญหาส าคญัของจงัหวดั เพื่อให้
ประชาชนมพีฤตกิรรมสุขภาพทีเ่หมาะสม 

2. เสรมิสรา้งความเขม้แขง็และพฒันาความร่วมมอืขององค์กรภาคเีครอืข่าย
ดา้นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรคและภยัสุขภาพ 

มกีารด าเนินงานของ พชอ. สู่ พชต. อย่างเป็นรูปธรรม  องค์กรภาคเีครอืข่ายทุกระดบับูรณาการ
ด าเนินงานส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกนัโรคและภยัสุขภาพในระดบัพื้นที ่ตามประเดน็ปัญหาส าคญัของ
จงัหวดั  

3. พฒันาระบบและกลไกช่องทางการสื่อสาร การเฝ้าระวงั เตอืนภยั ตอบโต้
ภยั ทางดา้นขอ้มูล และข่าวสารสุขภาพ 

มรีะบบการจดัการขอ้มูลข่าวสารใหป้ระชาชนเข้าถงึขอ้มูลข่าวสารและการสื่อสารดา้นสุขภาพที่
ถูกต้อง 

4. เสรมิสรา้งขดีความสามารถแก่ประชาชนเพื่อใหพ้ึง่ตนเองดา้นสุขภาพ และ
สามารถจดัการสุขภาพของตนเอง ครอบครวั 

เสรมิสรา้งใหชุ้มชนสามารถพึง่ตนเองและสามารถจดัการตนเองด้านสุขภาพ  

 

กลยุทธ์  1 เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม 

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ์ ตวัชี้วดักลยุทธ์ 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 
เสรมิสรา้งความรอบรูด้้านสุขภาพแก่ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย (เขา้ถงึเขา้ใจ โต้ตอบ ตดัสนิใจ 
ปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมและบอกต่อ) ประเดน็โรค
และภยัสุขภาพทีเ่ป็นปัญหาส าคญัของจงัหวดั 
เพื่อใหป้ระชาชนมพีฤตกิรรมสุขภาพทีเ่หมาะสม 

รอ้ยละของสถานบรกิารสาธารณสุขทุกแห่งผ่านเกณฑ์องค์กรรอบรูด้า้นสุขภาพ 30 40 50 
รอ้ยละของบุคลากรสาธารณสุขมีความรอบรู้ดา้นทนัตสุขภาพ 
อนามยัแม่และเดก็, วณัโรค, โรคติดต่อ, โรคไม่ตดิต่อ, ภาวะโภชนาการ, ขยะ 

80 90 100 

รอ้ยละของประชาชนมคีวามรอบรูด้้านสุขภาพตามประเดน็ปัญหาสุขภาพดา้นการ 
ส่งเสรมิสุขภาพ โรคและภยัสุขภาพทีส่ าคญัของจงัหวดัผ่านเกณฑ์ทีก่ าหนด 

30 40 65 
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กจิกรรมส าคญั/มาตรการ 
กจิกรรม/มาตรการ ส าคญั 2562 2563 2564 

สถานบรกิารทุกระดบัผ่านเกณฑ์การด าเนินงานองค์กรรอบรูด้้านสุขภาพ (รพ +รพสต.) (รพ +รพสต.) (รพ+รพสต) 
พฒันาองค์กรแกนน าและภาคเีครอืข่ายด้านสุขภาพใหม้ีความรอบรูด้า้นสุขภาพ (รพ +รพสต.) (รพ +รพสต.) (รพ+รพสต) 
สถานบรกิารสาธารณสุขมจีดัการสิง่แวดล้อมใหเ้อื้อต่อการสร้างเสรมิสุขภาพ (รพ +รพสต.) (รพ +รพสต.) (รพ+รพสต) 
 

กลยุทธ์ 2 เสริมสร้างความเข้มแขง็และความร่วมมือขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรคและภยัสุขภาพ 

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ์ ตวัชี้วดักลยุทธ์ 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 
มกีารด าเนินงานของ พชอ. สู่ พชต. อย่างเป็นรูปธรรม   รอ้ยละของต าบลมกีารขบัเคลื่อนประเดน็ ODOP/OTOP อย่างน้อย 2 

ประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบังาน PP&P 
50 60 70 

จ านวนอ าเภอทีม่กีารด าเนินงาน พชอ. ในระดบัความส าเรจ็ ระดบั 4  6 7 8 
 
กจิกรรมส าคญั/มาตรการ 

กจิกรรม/มาตรการ ส าคญั 2562 2563 2564 
มกีระบวนงานขบัเคลื่อน พชอ. ครบตามองค์ประกอบทีก่ าหนด / / / 
มกีารด าเนินงานแก้ไขปัญหาตามบรบิทของพืน้ที่ / / / 
 

กลยุทธ์ 3  พฒันาระบบและกลไกช่องทางการสื่อสาร การเฝ้าระวงั เตือนภยั ตอบโต้ภยั ทางด้านข้อมูล และข่าวสารสุขภาพ  

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ์ ตวัชี้วดักลยุทธ์ 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 
มรีะบบการจดัการขอ้มูลข่าวสารใหป้ระชาชนเข้าถงึ
ขอ้มูลข่าวสารและการสื่อสารดา้นสุขภาพทีถู่กต้อง  

รอ้ยละของสถานบรกิารมีการจดัการช่องทางการสื่อสารด้านสุขภาพทีม่ี
คุณภาพ(HAIT) 

40 70 100 

 รอ้ยละของสถานบรกิารทีม่ีการบูรณาการและเชื่อมโยงระบบขอ้มูลข่าวสาร
สุขภาพร่วมกบั อปท. 

50 75 90 

กจิกรรมส าคญั/มาตรการ 

P&P-P Excellence 
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กจิกรรม/มาตรการ ส าคญั 2562 2563 2564 
การสร้างและจดัระบบขอ้มูลข่าวสารทีเ่อื้อต่อการเขา้ถงึขอ้มูลข่าวสารของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ  
(QR code,web link ,line gr.,@lineฯลฯ) 

/ / / 

การบูรณาการเผยแพร่และเชื่อมโยงระบบขอ้มูลข่าวสารสุขภาพระหว่างสถานบริการและ อปท. ใหเ้ขา้ถงึ
กลุ่มเป้าหมายตามประเดน็โรคและภยัสุขภาพทีเ่ป็นปัญหาส าคญัของจงัหวดั 

/ / / 

 
กลยุทธ์ 4 เสริมสร้างขีดความสามารถแก่ประชาชนเพ่ือให้พ่ึงตนเองด้านสุขภาพ และสามารถจดัการสุขภาพของตนเอง ครอบครวั 

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ์ ตวัชี้วดักลยุทธ์ 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 
เสรมิสรา้งใหชุ้มชนสามารถพึง่ตนเองและ
สามารถจดัการดา้นสุขภาพ 

รอ้ยละของต าบลจดัการสุขภาพ/คุณภาพชวีติผ่านเกณฑ์ในระดบัดมีาก 40 50 60 

 
กจิกรรม/มาตรการส าคญั 

กจิกรรม/มาตรการส าคญั 2562 2563 2564 
ผลกัดนัและสนับสนุนใหเ้ป็นนโยบายเขา้สู่วาระของ พชต. / / / 
บูรณาการต าบลจดัการสุขภาพ/คุณภาพชวีติเข้าสู่นโยบายทีส่ าคญัของอ าเภอ / / / 
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กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตวัชี้วดั กจิกรรม 
1. เสรมิสรา้งความรอบรูด้้านสุขภาพให้
ประชาชนมพีฤตกิรรมทีเ่หมาะสม 

1. เสรมิสรา้งความรอบรูด้้านสุขภาพแก่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ประเดน็โรคและ
ภยัสุขภาพทีเ่ป็นปัญหาส าคญัของอ าเภอ
เพื่อใหป้ระชาชนมพีฤตกิรรมสุขภาพที่
เหมาะสม 

1. รอ้ยละของสถานบรกิารสาธารณสุขทุกแห่ง
ผ่านเกณฑ์องค์กรรอบรู้ดา้นสุขภาพ 
2. รอ้ยละของบุคลากรสาธารณสุขมคีวามรอบรู้
สุขภาพทีเ่หมาะสมดา้นทนัตสุขภาพ 
อนามยัแม่และเดก็, วณัโรค, โรคติดต่อ, โรคไม่
ตดิต่อ, ภาวะโภชนาการ, ขยะ, สุขภาพจติ, 
CPR, แพทย์แผนไทย, LTC 
3. รอ้ยละของประชาชนมคีวามรอบรู้ดา้น
สุขภาพตามประเดน็ปัญหาสุขภาพ โรคและภยั
สุขภาพทีส่ าคญัของอ าเภอทีก่ าหนด 

1. ส่งเสรมิพฒันาเขา้ถงึขอ้มูลเขา้ใจปัจจยัคดั
กรองตรวจสอบปรบัพฤตกิรรมสุขภาพใหย้ัง่ยนื 
2. ส่งเสรมิกจิกรรมอบรมฟ้ืนฟูความรูแ้ก่
เจา้หน้าทีใ่นแต่ละดา้น 
3. สรา้งเครอืข่ายแกนน าด้านสุขภาพในชุมชน 
4. สอดแทรกความรูผ้่านเวทเีสวนาในชุมชน 
5. ประชาสมัพนัธ์ผ่าน social หอกระจายข่าว 

2. เสรมิสรา้งความเขม้แขง็และพฒันา
ความร่วมมอืขององค์กรภาคเีครือข่าย
ดา้นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรคและภยั
สุขภาพ 

1. มกีารด าเนินงานของ พชอ. สู่ พชต. 
อย่างเป็นรูปธรรม 
2. องค์กรภาคเีครอืข่ายทุกระดบั บูรณาการ
ด าเนินงานส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกนัโรคและ
ภยัสุขภาพในระดบัพืน้ที ่ตามประเดน็
ปัญหาส าคญัของอ าเภอ 

1. รอ้ยละของต าบลมกีารขบัเคลื่อนประเดน็ 
ODOP/OTOP อย่างน้อย 2 ประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบังาน PP&P (5 โรค) อุบตัเิหตุ/TB/NCD/
สูงอายุ/แม่และเดก็ 
2. จ านวนต าบลมกีารด าเนินงาน พชต. ใน
ระดบัความส าเรจ็ระดบั 4 

1. สรา้งภาคเีครอืข่ายในการป้องกนัการเกดิ
อุบตัเิหตุและการส่งต่อทีม่ปีระสทิธภิาพ 
2. การคดักรอง TB ทีม่ปีระสทิธภิาพและ
ครอบคลุมตามกลุ่มเป้าหมาย 
3. ส่งเสรมิใหค้วามรู ้การป้องกนัตนเอง การ
แพร่เชื้อ การรบัเชื้อ 
4. สรา้งเครอืข่ายในการคดักรองและกลุ่มเสีย่ง
ทีม่ปีระสทิธภิาพและครอบคลุม 
5. ปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมในกลุ่มเสีย่งและลด
ภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มป่วย 
6. ผูสู้งอายุมกีารคดักรอง ADL ทีม่ี
ประสทิธภิาพและครอบคลุม 
7. สรา้งเครอืข่ายในการดูแลผูสู้งอายุในแต่ละ
กลุ่ม 
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กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตวัชี้วดั กิจกรรม 
   8. ส่งเสรมิความรูผู้ดู้แลเด็กใหเ้กิดความ

ตระหนักในการดูแลเดก็ตามกลุ่มวยั 
9. ส่งเสรมิความรูใ้นหญงิวยัเจรญิพนัธุ์ 

3. ส่งเสรมิการเรยีนรู ้IT ของการสื่อสาร
ในกลุ่ม อสม. จนท. ประชาชนทัว่ไป ใน
สถานบรกิาร 

มรีะบบการจดัการขอ้มูลข่าวสารให้
ประชาชนเข้าถงึขอ้มูลข่าวสารและการ
สื่อสารด้านสุขภาพทีถู่กต้อง 

1. รอ้ยละของสถานบรกิารมกีารจดัการช่องทาง
การสื่อสารด้านสุขภาพทีม่คุีณภาพ 
2. รอ้ยละของสถานบรกิารมกีารบูรณาการและ
เชื่อมโยงระบบขอ้มูลข่าวสารสุขภาพร่วมกบั 
อปท. 

1. สรา้งและจดัระบบขอ้มูลข่าวสารทีเ่อื้อต่อการ
เขา้ถงึขอ้มูลข่าวสารของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 
2. มกีารบูรณาการเผยแพร่และเชื่อมโยงระบบ
ขอ้มูลข่าวสารด้านสุขภาพระหว่างสถานบรกิาร
และอปท.ใหเ้ขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 

4. เสรมิสรา้งขดีความสามารถแก่
ประชาชนเพื่อใหพ้ึง่ตนเองดา้นสุขภาพ 
และสามารถจดัการสุขภาพของตนเอง 
ครอบครวั 
 

มกีารเสริมสรา้งใหบุ้คคล ชุมชนสามารถ
พึง่ตนเองและจดัการตนเองดา้นสุขภาพ 

รอ้ยละของต าบลจดัการสุขภาพ/คุณภาพชวีติ
ผ่านเกณฑ์ในระดบัดมีาก 

1. ผลกัดนัและสนับสนุนใหเ้ป็นนโยบายเขา้สู่
วาระของ พชต.  
2. บูรณาการต าบลจดัการสุขภาพ/คุณภาพชวีติ
เขา้สู่นโยบายทีส่ าคญัของอ าเภอ 

P&P-P Excellence 
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กลยุทธ์การบริหารจดัการระบบ service excellence 
 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
1.พฒันาระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในทุกระดบั ใหม้ปีระสทิธภิาพและครอบคลุมทุกสทิธิก์ารรกัษา 

มรีะบบบรกิารสุขภาพผูสู้งอายุที่หลากหลายและเหมาะสมครอบคลุมทุกระดบั รวมทัง้มกีารบูรณาการเครอืข่าย
องค์กรทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อใหม้ีระบบบรหิารจดัการ การดูแลสุขภาพผูสู้งอายุที่มปีระสิทธภิาพน าไปสู่การมีคุณภาพ
ชวีติทีด่ ี

2. พฒันาศกัยภาพบุคลากรสาธารณสุข และเครอืข่าย ในการดูแลผูสู้งอายุ บุคลากรและภาคเีครอืข่าย ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพให้สามารถบรกิารผูสู้งอายุแบบองค์รวม รวมทัง้เกิดนวตักรรม 
ในการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ ใหส้ามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นการด าเนินงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

3. ส่งเสรมิใหม้กีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ มรีะบบจดัการฐานขอ้มูลผูสู้งอายุทีม่ีคุณภาพ สามารถเชื่อมโยง และน าไปใชไ้ดทุ้กระดบั และ มกีารใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อใหผู้สู้งอายุเขา้ถงึขอ้มูลข่าวสาร สามารถดูแลสุขภาพตนเองไดอ้ย่างถูกต้อง 

4. ส่งเสรมิและพฒันางานการแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลอืกและสมุนไพร
แบบครบวงจร   

1. เป็นเมอืงวถิสีมุนไพร มวีฒันธรรมการใชส้มุนไพรในวถิชีวีติ วิถชีุมชน 
2. มแีหล่งจ าหน่ายผลติภณัฑ์แปรรูปจากสมุนไพร    
3. มรีะบบการจ าหน่าย online 1 ระบบ 
4. พฒันาคุณภาพวตัถุดบิสมุนไพร(กลุ่ม)  
5. ขยายช่องทางการใช้ประโยชน์ การเพิม่มูลค่าและการตลาด(แห่ง)  
6. ส่งเสรมิการใชส้มุนไพรไทยในระบบบรกิารสุขภาพ  
7. ส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาบุคลากร  
8. พฒันาการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก 
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กลยุทธ์การบริหารจดัการระบบ Service Excellence 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตวัชี้วดักลยุทธ์ 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1. มีระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุที่หลากหลายและ
เหมาะสมครอบคลุมทุกระดบั รวมทัง้มีการบูรณาการ
เครือข่ายองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีระบบบริหาร
จดัการ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มปีระสทิธภิาพน าไปสู่
การมคุีณภาพชวีติทีด่ ี

1. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รบัการคัดกรอง/ประเมินภาวะสุขภาพ 
ด าเนินการครบทุกประเดน็ 
2. ระดับความส าเร็จของการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุในสถาน
บรกิารทุกระดบัและเหมาะสมตามบรบิทของพืน้ที ่
3. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการแผนแบบบูรณาการ
ร่วมกับภาคีเครือข่าย และระดบัความส าเร็จของการลงนามความ
ตกลงร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ (MOU) 

รอ้ยละ 100 
 

ระดบั 3 
 

ระดบั 3 
 

รอ้ยละ 100 
 

ระดบั 4 
 

ระดบั 4 
 

รอ้ยละ 100 
 

ระดบั 5 
 

ระดบั 5 
 

2. บุ คลากรและภาคี เครือข่ าย  ได้รับการพัฒนา
ศกัยภาพให้สามารถบริการผู้สูงอายุแบบองค์รวม รวมทัง้
เกิดนวัตกรรม ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ให้สามารถ
น าไปป ระยุ กต์ ใช้ ใน การด า เนิ น งาน ได้อ ย่ างมี
ประสทิธภิาพ 

1. รอ้ยละของทมีสหวิชาชพีที่เกี่ยวข้อง, CM, CG ,อสค., เครอืญาติ
และรอบพืน้ทีบ้่านผูม้ภีาวะพึง่พงิ ไดร้บัการอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพ 

รอ้ยละ 80 
 
 
 

รอ้ยละ 90 
 
 
 
 

รอ้ยละ 100 
 
 
 
 

3. มีระบบจัดการฐานข้อมูลผู้สู งอายุที่มี คุณภาพ 
สามารถเชื่อมโยง และน าไปใช้ได้ทุกระดบั และ มีการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร สามารถดูแลสุขภาพตนเองไดอ้ย่างถูกต้อง 

1. ระดบัความส าเร็จของการบูรณาการฐานข้อมูลด้านสาธารณสุข
ของผูสู้งอายุจากทุกหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง  
2. ระดับความส าเร็จของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้
ผู้สูงอายุเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่าง
ถูกต้อง 

ระดบั 3 
 

ระดบั 4 
 

ระดบั 5 
 

4. เป็นเมอืงวถิสีมุนไพร มวีฒันธรรมการใชส้มุนไพรใน
วถิชีวีติ วถิชีุมชน 
 

1. จ านวนหมู่บ้านต้นแบบในการใชส้มุนไพรดูแลสุขภาพในวถิชีวีติ   
 

2 
 
 

4 
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* ระดบัความส าเรจ็ของการจดับรกิารสุขภาพผูสู้งอายุในสถานบริการทุกระดบัและเหมาะสมตามบรบิทของพืน้ที่ 

   ระดบั 1  มกีารสมคัรเขา้ร่วมโครงการ Long Term Care อ าเภอละ 1 ต าบล 
ระดบั 2  ต าบลทีส่มคัรเขา้ร่วมโครงการ Long Term Care  มกีารส่งบุคลากรเขา้อบรม CM, CG ,  

       ระดบั 3  ต าบลทีส่มคัรเขา้ร่วมโครงการ Long Term Care มกีารด าเนินงานตามแผน 
       ระดบั 4  ต าบลทีส่มคัรเขา้ร่วมโครงการ Long Term Care ประเมนิผ่านเกณฑ์มาตรฐานของการด าเนินงาน  
       ระดบั 5  ต าบลทีส่มคัรเขา้ร่วมโครงการ Long Term Care ครอบคลุมทัง้จงัหวดั 
** ระดบัความส าเรจ็ของการบรหิารจดัการแผนแบบบูรณาการร่วมกับภาคเีครือข่าย และระดบัความส าเรจ็ของการลงนามความตกลงร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ (MOU) 

   ระดบั 1 มมีตทิีป่ระชุมร่วมกนัเพื่อก าหนดบทบาทหน้าทีร่ะหว่างหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง  
    ระดบั 2  มแีผนแบบบูรณาการร่วมกบัภาคเีครอืข่าย 

   ระดบั 3  มบีนัทกึลงนามความเขา้ใจในการด าเนินงานตามแผนแบบบูรณาการร่วมกบัภาคีเครอืข่าย 
   ระดบั 4  มผีลการด าเนินงานตามแผนแบบบูรณาการร่วมกับภาคเีครอืข่าย 
   ระดบั 5  มกีารประเมนิความส าเรจ็ตามแผนแบบบูรณาการร่วมกบัภาคเีครอืข่าย 

*** ระดบัความส าเรจ็ของการบูรณาการฐานขอ้มูลด้านสาธารณสุขของผูสู้งอายุจากทุกหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 
   ระดบั 1  มรีะบบฐานขอ้มูลผูสู้งอายุ 
   ระดบั 2  มกีารบูรณาการฐานขอ้มูลของผูสู้งอายุจากทุกหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง  
   ระดบั 3  มรีะบบการตรวจสอบขอ้มูลเชงิคุณภาพ ของฐานขอ้มูลผูสู้งอายุจากทุกหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 
   ระดบั 4  มกีารน าขอ้มูลผูสู้งอายุไปวเิคราะห์เพื่อใชแ้ก้ปัญหาในพืน้ที ่
   ระดบั 5  มชี่องทางการเขา้ถงึขอ้มูลข่าวสารทางดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุทีถู่กต้อง 
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ท่ี 1 

1. มีระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุที่หลากหลายและเหมาะสมครอบคลุมทุกระดบั รวมทัง้มีการบูรณาการเครอืข่ายองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีระบบบริหารจดัการ การดูแลสุขภาพ
ผูสู้งอายุทีม่ปีระสทิธภิาพน าไปสู่การมคุีณภาพชวีติทีด่ ี

ตวัชี้วดักลยุทธ์ 
กจิกรรมส าคญั/มาตรการ 

2562 2563 2564 
1. ร้อยละของผู้สู งอายุที่ได้รับการคัด
กรอง/ประเมินภาวะสุขภาพ ด าเนินการ
ครบทุกประเดน็ 

1. มกีารคดักรองสุขภาพ 10 เรื่อง 
2. มกีารคดักรองตาต้อกระจกในผูสู้งอายุ 
3.  การคดักรอง TB ในผูสู้งอายุ  

1. มีระบบเพื่อเข้าถงึการดูแล/รกัษา/ส่งต่อ ที่
เป็นรูปธรรม 

1 . มี ร ะบ บ บ ริก ารสุ ข ภ าพ ผู้ สู ง อ ายุ ที่ มี
ประสทิธภิาพ 

2. ระดับความส าเร็จของการจัดบริการ
สุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการทุกระดับ
และเหมาะสมตามบรบิทของพืน้ที ่
 

1. มกีารขบัเคลื่อนให้แต่ละต าบล สมคัรเขา้ร่วม
โครงการ Long Term Care  
2. ให้ต าบลที่สมัครเข้าร่วม โครงการ Long 
Term Care มกีารด าเนินงานตามแผน 
3. มีคณะท างาน LTC ติดตามประเมิน ต าบล 
Long Term Care ใหผ้่านเกณฑ์มาตรฐาน  
(เกณฑ์ 7 ขอ้) 

1. มีการขับเคลื่อนให้แต่ละต าบล สมคัรเข้า
ร่วมโครงการ Long Term Care  
2. ให้ต าบลที่สมัครเข้าร่วม โครงการ Long 
Term Care มกีารด าเนินงานตามแผน 
3. มคีณะท างาน LTC ติดตามประเมนิ ต าบล 
Long Term Care ให้ผ่ าน เกณฑ์ มาตรฐาน       
(เกณฑ์ 7 ขอ้) 

1. มีการขับเคลื่อนให้แต่ละต าบล สมัครเข้า
ร่วมโครงการ Long Term Care  
2. ให้ต าบลที่สมัครเข้าร่วม โครงการ Long 
Term Care มกีารด าเนินงานตามแผน 
3. มีคณะท างาน LTC ติดตามประเมิน ต าบล 
Long Term Care ให้ ผ่ าน เกณฑ์ มาตรฐาน 
(เกณฑ์ 7 ขอ้) 

3. ระดับความส าเร็จของการบริหาร
จัดการแผนแบบบูรณาการร่วมกับภาคี
เครือข่าย และระดับความส าเร็จของการ
ลงนามความตกลงร่วมกบัองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ (MOU) 

1. มีการจัดท าแผนงานโครงการให้เสร็จและ
ประสานความร่วมมอื 
2. ลงนามท า (MOU) งบกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพ 
3. มกีารขบัเคลื่อนตามแผน 

1. มีการจัดท าแผนงานโครงการให้เสร็จและ
ประสานความร่วมมอื 
2. ลงนามท า (MOU) งบกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพ 
3. มกีารขบัเคลื่อนตามแผน 

1. มีการจัดท าแผนงานโครงการให้เสร็จและ
ประสานความร่วมมอื 
2. ลงนามท า (MOU)งบกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพ 
3. มกีารขบัเคลื่อนตามแผน 

 
 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ท่ี 2 
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2. มบุีคลากรและภาคเีครอืข่ายไดร้บัการพฒันาศกัยภาพให้สามารถบรกิารผูสู้งอายุแบบองค์รวม รวมทัง้เกดินวตักรรมในการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินงานไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ 

ตวัชี้วดักลยุทธ์ 
กจิกรรมส าคญั/มาตรการ 

2562 2563 2564 
1. รอ้ยละของทมีสหวชิาชพีทีเ่กี่ยวขอ้ง, CM, 
CG ,อสค., เครอืญาตแิละรอบพืน้ทีบ้่าน ผูม้ภีาวะ
พึง่พงิ ไดร้บัการอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพ 

1. มกีารอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพทมีสห
วชิาชพี 
2. มีการจัดอบรม CM, CG อสค., เครือญาติ
และรอบพื้นที่บ้านผู้มีภาวะพึ่งพิง ให้ครอบคลุม
ทุกพืน้ที ่

1. มกีารอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพทมีสห
วชิาชพี 
2. มีการจัดอบรม CM, CG, อสค., เครือญาติ
และรอบพื้นที่บ้านผู้มีภาวะพึ่งพิง ให้ครอบคลุม
ทุกพืน้ที ่

1. มกีารอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพทมีสหวชิาชพี 
2. มีการจดัอบรม CM, CG, อสค., เครือญาติและ
รอบพืน้ทีบ้่านผูม้ภีาวะพึง่พงิ ใหค้รอบคลุมทุกพืน้ที ่

 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ท่ี 3 

3. มรีะบบจดัการฐานขอ้มูลผูสู้งอายุทีม่คุีณภาพ สามารถเชื่อมโยง และน าไปใชไ้ดทุ้กระดบั และ มกีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อใหผู้สู้งอายุเขา้ถงึขอ้มูลข่าวสาร สามารถดูแล
สุขภาพตนเองไดอ้ย่างถูกต้อง 

ตวัชี้วดักลยุทธ์ 
กจิกรรมส าคญั/มาตรการ 

2562 2563 2564 
1. ระดับความส าเร็จของการบู รณาการ
ฐานข้อมูลด้านสาธารณสุขของผู้สูงอายุจาก
ทุกหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง  
2. ระดับความส าเร็จของการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่ อให้ผู้สู งอายุ เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่าง
ถูกต้อง 

1. พฒันาระบบฐานขอ้มูลผูสู้งอายุทุกระดบั 
2. จดัระบบการตรวจสอบขอ้มูลเชงิคุณภาพ 
3. เพิม่ช่องทางการเข้าถงึขอ้มูลข่าวสาร
ทางด้านสุขภาพของผูสู้งอายุ 

1.พฒันาระบบฐานขอ้มูลผูสู้งอายุทุกระดบั 
2. จดัระบบการตรวจสอบขอ้มูลเชงิคุณภาพ 
3. เพิม่ช่องทางการเข้าถงึขอ้มูลข่าวสารทางดา้น
สุขภาพของผูสู้งอายุ 

1. พฒันาระบบฐานขอ้มูลผูสู้งอายุทุกระดบั 
2. จดัระบบการตรวจสอบขอ้มูลเชงิคุณภาพ 
3. เพิม่ช่องทางการเข้าถงึขอ้มูลข่าวสารทางดา้น
สุขภาพของผูสู้งอายุ 

 
 
 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ท่ี ๔ 

Service Excellence 
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4. ส่งเสรมิและพฒันางานการแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลอืกและสมุนไพรแบบครบวงจร    

ตวัชี้วดักลยุทธ์ 
กจิกรรมส าคญั/มาตรการ 

2562 2563 2564 
1. จ านวนหมู่บ้านต้นแบบในการใชส้มุนไพร
ดูแลสุขภาพในวถิชีีวติ   

1. ส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านต้นแบบมี
การปลูกและใช้สมุนไพรดูแลสุขภาพในวิถี
ชวีติ   

1. ส่งเสรมิใหป้ระชาชนในหมู่บ้านต้นแบบมี
การปลูกและใชส้มุนไพรดูแลสุขภาพในวถิี
ชวีติ   

1. ส่งเสรมิใหป้ระชาชนในหมู่บ้านต้นแบบมกีาร
ปลูกและใชส้มุนไพรดูแลสุขภาพในวถิชีวีติ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

People Excellence 

People Excellence 
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1 พฒันาศกัยภาพก าลงัคนสู่ความเป็นมอือาชพี (Professional HRH)  (IN Analysis/workgap) 
2 สรา้งองค์กรนวตักรรมและการจดัการความรู้ 
3 สรา้งภาคเีครอืข่ายก าลงัคนดา้นสุขภาพใหเ้ขม้แขง็ 
4 เพิม่ผลติภาพ (Productivity) ดา้นก าลงัคนดว้ยระบบบรหิารผลการปฏิบตังิาน (Performance Management System :PMS) ทีม่ปีระสทิธภิาพ     
5 พฒันาระบบสารสนเทศดา้นก าลงัคนใหท้นัต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบบริการสุขภาพ 

 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

S1:   พฒันาศกัยภาพก าลงัคนสู่ความเป็นมืออาชีพ (Professional HRH) (IN Analysis/workgap) 
แรงเสรมิ แรงต้าน 

1. นโยบายรฐับาลก าหนดเรื่องความเป็นมอือาชพี (Professional) 
2. Technology ทีท่นัสมยั 
3. มาตรฐานงานต่างๆ ท าใหบุ้คคลากรต้องพฒันาศกัยภาพตนเอง 
4. การท างานเป็นทมีและภาคเีครอืข่าย 

5. จงัหวดัแพร่ มบุีคคลากรเชีย่วชาญในแต่ละดา้น (แต่ไม่ไดถู้กน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์) 

Goal 
- เพื่อก าหนดคุณลกัษณะก าลงัคนในยุค 4.0 (1,3)  
- เพื่อออกแบบวธิกีารพฒันาทกัษะก าลงัคน (2,4,5) 
- เพื่อพฒันาทกัษะก าลงัคนใหเ้หมาะสมกบัยุค 4.0 (1,2) 
- เพื่อประเมนิผลงานตามมาตรฐาน (3) 

G1-->KPI1 : มกีารจดัท าคุณลกัษณะก าลงัคน 4.0 
G2-->KPI2 : แผนพฒันาก าลงัคน 4.0 
KPI 3 : บุคลากรไดร้บัการพฒันาทัง้ 4 ด้าน 

1. Business Acumen 
2. Leadership 
3. General Management 
4. Functional 

 
S2: สร้างองค์กรนวตักรรมและการจดัการความรู้ 

แรงเสรมิ แรงต้าน 
1. นโยบายรฐับาลและกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนใหม้กีารพฒันานวตักรรมใน 1. บุคลากรขาดทกัษะในการน าองค์ความรูไ้ปใชใ้นการพฒันางานวจิยัและนวตักรรม 

People Excellence 
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การท างาน 2. หน่วยงานไม่มกีารขยายผลการใชง้านวจิยัและนวตักรรม 
3. วารสารงานวจิยัและนวตักรรมกระจายไม่ทัว่ถงึในจงัหวดั 
4. ไม่มกีารแลกเปลี่ยนองค์ความรูผ้่าน website (board) 

Goal 
1. วเิคราะห์สถานการณ์การสรา้งองค์ความรูใ้นนวตักรรม (1-4,6) 
2. จดัท าแผนพฒันาองค์กรนวตักรรมและการจดัการความรู ้(1-4,6) 
3. เผยแพร่องค์ความรูก้ารพฒันา 

 
G1-->Kpi1:หน่วยงานผ่านเกณฑ์ KMA 
G2--> Kpi2:หน่วยงานมแีผนพฒันา KM 
G3--> Kpi3:จ านวนองค์ความรูท้ีเ่ครอืข่ายก าลงัคนเผยแพร่ web board 

 
S3: เสริมสร้างความเข้มแขง็ภาคีเครือข่ายก าลงัคนด้านสุขภาพ 

แรงเสรมิ แรงต้าน 
1. ก าหนดใหม้เีครอืข่ายก าลงัคนด้านสุขภาพ 
2. ระบบ cup สนับสนุนการบรหิารจดัการก าลงัคน 

3. การกระจายก าลงัคนไม่สอดคล้องกับความต้องการของพืน้ที่ 
4. ไม่มตี าแหน่งงานผูร้บัผดิชอบหลงัด้านก าลงัคนสุขภาพในพืน้ที่ 
5. ระดบัหวัหน้างานไม่ทราบบทบาทการหน้าทีเ่กี่ยวกบัการเป็นนักทรพัยากรบุคคล 

Goal 
1 สรา้งระบบบรหิารจดัการก าลงัคนในรูปแบบโซน (2,3) 
2 สรา้งภาวะผูน้ าในกลุ่มหวัหน้างาน (1,4,5) 
   (Zone การท างานร่วมกนัตัง้แต่ 2 รพ.สต.ขึน้ไป) 

 
G1--> Kpi1 : จ านวนอ าเภอทีม่กีารจดัการแผนก าลงัคนด้านสุขภาพ 
G1--> Kpi2 : จ านวนโซนทีม่กีจิกรรมบริการดา้นสุขภาพร่วมกนั 
G2--> Kpi3 : รอ้ยละของหวัหน้างานผ่านเกณฑ์การประเมนิภาวะผูน้ า 

 
 
 
 
S4: เพ่ิมผลิตภาพด้านก าลงัคนด้วยระบบบริหารผลการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ 

แรงเสรมิ แรงต้าน 
1. มรีะเบยีบการบรหิารผลการปฏบิตังิานรองรบัชดัเจน 
2. มตีวัชี้วดัผลงานระดบับุคคล IPA ชดัเจน 

3. บุคลากรขาดความเข้าใจเรื่องระบบการบรหิารผลการปฏิบตังิาน 
4. หน่วยงานไม่มกีารใชร้ะบบการบรหิารผลการปฏิบตังิานขบัเคลื่อนผลงาน 

Goal  

People Excellence 
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1. เพิม่ช่องทางการสื่อสารระบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน (1,3) 
2. ก าหนดตวัชี้วดัรายบุคคล IPA (1,2,4) 

G1--> Kpi1: หน่วยงานทีม่กีารก าหนด IPA  ครบ 100% 
G1--> Kpi2: หน่วยงานทีม่กีระบวนการถ่ายทอดระบบบรหิารผลการปฏบิตังิานเผยแพร่ website 
G2--> Kpi3: หน่วยงานมกีารเผยแพร่ความรูเ้รื่องระบบบรหิารผลการปฏิบตังิาน  (2 ครัง้) 

 
S5 : พฒันาระบบสารสนเทศด้านก าลงัคนให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบบริการสุขภาพ 

แรงเสรมิ แรงต้าน 
3. มกีารคนืขอ้มูลสารสนเทศดา้นก าลงัคน 
5. มเีครื่องมอืทนัสมยั e-mail, computer, line เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน
ดา้น HR 

1. HROPS ไม่เปิดให้บุคลากรอื่นเขา้ถงึ 
2. ฐานขอ้มูลปฏบิตังิานจรงิ และปฏบิตัติาม จ.18 แยกกนัจงึต้องลงขอ้มูล 2 ครัง้/ราย 

Goal 
1. สรา้งระบบการจดัการขอ้มูลก าลงัคนในระดบัอ าเภอ(1,2,4) 
2. สรา้งโปรแกรมฐานขอ้มูลบุคลากรจงัหวดัแพร่ (3,4) 

 
G1--> Kpi3 : โปรแกรมฐานขอ้มูล wf จ.แพร่ ที ่1  
G2--> Kpi1 : จ านวนหน่วยงานมฐีานขอ้มูลก าลงัคนทีเ่ป็นปัจจุบนั 
G2--> Kpi2 : คปสอ. ทีม่กีารใชส้ารสนเทศในการบรหิารจดัการก าลงัคน 
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มาตรการ/กิจกรรมส าคญั 
กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตวัชี้วดั มาตรการ 

1. Professional HRH 1. เพื่อก าหนดคุณลกัษณะ
ก าลงัคนในยุค 4.0  
2. เพื่อออกแบบวธิกีารพฒันา
ทกัษะก าลงัคน  
 

KPI1: มกีารจดัท าคุณลกัษณะก าลงัคน 4.0 
KPI2: แผนพฒันาก าลงัคน 4.0 
KPI3: บุคลากรไดร้บัการพฒันาทัง้ 4 ด้าน 
1. Business Acumen 
2. Leadership 
3. General Management 

4 4. Functional 

1. วเิคราะห์คุณลกัษณะก าลงัคน 4.0 
2. ก าหนดคุณลกัษณะ  
3. ตดิตาม ประเมนิผลการพฒันาก าลงัคน 
 

2. Innovation & KM 1. วเิคราะห์สถานการณ์การสรา้ง
องค์ความรูใ้นนวตักรรม  
2. จดัท าแผนพฒันาองค์กร
นวตักรรมและการจดัการความรู ้ 
3. เผยแพร่องค์ความรูก้ารพฒันา 

KPI 1 : หน่วยงานผ่านเกณฑ์ KMA 
KPI 2 : หน่วยงานมแีผนพฒันา KM 
KPI 3 : จ านวนองค์ความรูท้ีเ่ครอืข่ายก าลงัคนเผยแพร่ web 
board 

1. วเิคราะห์สถานการณ์การสรา้งองค์ความรูแ้ละนวตักรรม 
2. ก าหนดประเดน็ COPs7 ประเดน็ และแลกเปลี่ยน 
3. สนับสนุนแหล่งคน้ควา้ทางวชิาการ 
4. ก าหนดใหม้ ีHelp desk ระดบัหน่วยงานด้านนวตักรรม 
5. บอกเล่าเรื่องราวนวตักร(ต้นแบบ) ผ่าน web board 
6. รายงานสรุปค่าใชจ้่ายดา้นการวจิยั (แบบฟอร์ม วช.) 

3. HRH Network 1. สรา้งระบบบรหิารจดัการ
ก าลงัคนในรูปแบบโซน  
2. สรา้งภาวะผูน้ าในกลุ่มหวัหน้า
งาน  

KPI 1 : จ านวนอ าเภอทีม่กีารจดัการแผนระดบัโซนก าลงัคน
ดา้นสุขภาพ 
KPI 2 : จ านวนโซนทีม่กีจิกรรมบริการดา้นสุขภาพร่วมกนั 
KPI 3 : รอ้ยละของหวัหน้างานผ่านเกณฑ์การประเมนิภาวะ
ผูน้ า 

1. บุคลากรแต่ละวชิาชพี มคีวามสามารถในการวเิคราะห์ 
HRIS เพื่อใช้ในการวางแผน/บรหิารจดัการ WF 
2. จดัท าแผนปฏบิตักิาร 
3. พฒันาภาวะผูน้ า รพ. /รพ.สต. 

4. Productivity PMS 1. เพิม่ช่องทางการสื่อสารระบบ
ประเมนิผลการปฏิบตังิาน 
2. ก าหนดตวัชี้วดัรายบุคคล IPA  

KPI 1 : หน่วยงานทีม่กีารก าหนด IPA ครบ 100% 
KPI 2 : หน่วยงานทีม่กีระบวนการถ่ายทอดระบบบรหิารผล
การปฏบิตังิานเผยแพร่ website 
KPI 3 : หน่วยงานมกีารเผยแพร่ความรูเ้รื่องระบบบรหิารผล
การปฏบิตังิาน (2 ครัง้) 

HR communication ใน web ของอ าเภอ 
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กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตวัชี้วดั มาตรการ 
5. HRIS 1. สรา้งระบบการจดัการขอ้มูล

ก าลงัคนในระดบัอ าเภอ 
2. สรา้งโปรแกรมฐานขอ้มูล
บุคลากรจงัหวดัแพร่  
 
 

KPI 1: โปรแกรมฐานขอ้มูล WF จ.แพร่ ที ่1  
KPI 2: จ านวนหน่วยงานมฐีานขอ้มูลก าลงัคนทีเ่ป็นปัจจุบนั 
KPI 3: คปสอ. มกีารใชส้ารสนเทศในการบรหิารจดัการ
ก าลงัคน 

1. รวบรวม วเิคราะห์ขอ้มูลการใหบ้รกิาร 10 ปี ยอ้นหลงั 
2. วเิคราะห์แนวโน้มของขอ้มูลการใหบ้รกิารเพื่อท านายความ
ต้องการในอนาคต (10 ปี) 
3. วเิคราะห์ความเพยีงพอและการกระจายก าลงัคนในอ าเภอ 
4. พฒันาองค์ความรูเ้กี่ยวกับสารสนเทศด้านก าลงัคน 
5. จดัท า HR Blue print เพื่อการบรหิารจดัการก าลงัคน
จงัหวดัแพร่ 
6. พฒันาระบบบรหิารผลการปฏบิตังิาน (Performance 
Management System :PMS) โดยบูรณาการกับ S1-S3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลยุทธ์การบริหารจดัการภายใต้หลกัธรรมาภิบาล ปี พ.ศ. 2562 - 2564 
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กลยุทธ์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

1. เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ในการบรหิารจดัการเครอืข่ายใหม้ีความเป็นเลศิ การเงนิ IT ธรร
มาภบิาล    

- เพื่อเสรมิศกัยภาพเครอืข่ายใหม้ีการบรหิารจดัการทีม่ีประสทิธภิาพ 

2. พฒันากลไกการขบัเคลื่อนการด าเนินงานองค์กรคุณภาพสู่ความยัง่ยนื - หน่วยงานในสงักดัสาธารณสุขมกีารพฒันาผ่านเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนด 
3. พฒันาบุคลากรใหม้สีมรรถนะในการขบัเคลื่อนการด าเนินงาน - บุคลากรสาธารณสุขไดร้บัการพฒันาความรู ้ทกัษะ ตลอดจนเสรมิศกัยภาพในการ

ปฏบิตังิาน 
4. สนับสนุนใหห้น่วยงานมมีาตรฐานกระบวนงานทีส่ าคญั - สรา้งมาตรฐานกระบวนงานส าคญัในหน่วยงานใหส้ามารถท างานทดแทนกนัได้ 
5. พฒันาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมใิหด้ าเนินการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
 

- สถานบรกิารผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน 
 

 
การบริหารจดัการภายใต้หลกัธรรมาภิบาล ปี พ.ศ. 2562-2564 

 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตวัชี้วดักลยุทธ์ เป้าหมาย 

2562 2563 2564 
- เพื่อเสรมิศกัยภาพเครอืข่ายใหม้ีการ
บรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 

1.รอ้ยละของหน่วยบรกิารไม่ประสบภาวะวกิฤต
ทางการเงนิตามเกณฑ์ทีก่ าหนด 

ไม่มภีาวะวกิฤตริะดบั 7 
100% 

ไม่มภีาวะวกิฤตริะดบั 6 
100% 

ไม่มภีาวะวกิฤต ิระดบั 5 
100% 

2. หน่วยบรกิารมีการประเมนิ ITA ในทุกระดบั
อย่างมปีระสทิธภิาพ 

ทุก รพช. และ สสอ. 
รอ้ยละ 100 

รพสต. 
รอ้ยละ 50 

 รพสต. 
รอ้ยละ 100 

3. หน่วยงานมกีารด าเนินงาน ITAผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด 

ระดบัความส าเรจ็ของ
หน่วยงานในการขบัเคลื่อน
การด าเนินงาน ITA ระดบั 3 

ระดบัความส าเรจ็ของ
หน่วยงานในการขบัเคลื่อน
การด าเนินงาน ITA ระดบั 4 

ระดบัความส าเรจ็ของ
หน่วยงานในการขบัเคลื่อน
การด าเนินงาน ITA ระดบั 5 

- หน่วยงานในสงักดัสาธารณสุขมกีาร
พฒันาผ่านเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนด 

1. หน่วยงานเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมนิ
มาตรฐานองค์กรคุณภาพ HA 

รพ. ทุกแห่งผ่านบนัไดขัน้ 3 
รอ้ยละ 75 

รพ. ทุกแห่งผ่านบนัไดขัน้ 3   
รอ้ยละ 85 

รพ. ทุกแห่งผ่านบนัไดขัน้ 3 
รอ้ยละ 100 
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตวัชี้วดักลยุทธ์ เป้าหมาย 
2562 2563 2564 

 2. หน่วยงานเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมนิ
มาตรฐานองค์กรคุณภาพ PMQA 
 

สสจ. และ สสอ.ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน PMQA ในหมวดที่

ก าหนด รอ้ยละ 100 

สสจ. และ สสอ.ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน PMQA ในหมวดที่

ก าหนด รอ้ยละ 100 

สสจ.และสสอ.ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน PMQA ครบทุก

หมวด 
รอ้ยละ 100 

2. หน่วยงานเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมนิ
มาตรฐานองค์กรคุณภาพ PMQA 
 

สสจ. และ สสอ. ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน PMQA ในหมวดที่

ก าหนด รอ้ยละ 100 

สสจ. และ สสอ.ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน PMQA ในหมวดที่

ก าหนด รอ้ยละ 100 

สสจ. และ สสอ.ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน PMQA ครบทุก

หมวด 
รอ้ยละ 100 

3. หน่วยงานไดร้บัรางวลั มาตรฐาน PMQA 
อย่างน้อยหนึ่งหมวด 

 สสจ. ไดร้บัรางวลัมาตรฐาน 
PMQA อย่างน้อย 1 รางวลั 

สสอ. ไดร้บัรางวลัมาตรฐาน 
PMQA รอ้ยละ 20 ของ
หน่วยงาน สสอ. ทัง้หมด 

- บุคลากรสาธารณสุขไดร้บัการ
พฒันาความรู ้ทกัษะ ตลอดจนเสรมิ
ศกัยภาพในการปฏบิตังิาน 

1. บุคลากรสาธารณสุขไดร้บัการพฒันาความรู ้
ทกัษะ ตลอดจนเสรมิศกัยภาพในการปฏิบตังิาน 

เกดินวตักรรม, CQI, Best 
practice และมกีารน าไปใชใ้น
การด าเนินงานในพืน้ทีอ่ย่าง
น้อย หน่วยงานละ 3 เรื่อง 
(ITA, IT, Finance) และมกีาร
น าเสนอระดบัจงัหวดั 

เกดินวตักรรม, CQI, Best 
practice และมกีารน าไปใชใ้น
การด าเนินงานในพืน้ทีอ่ย่าง
น้อย หน่วยงานละ 3 เรื่อง 
(ITA, IT, Finance) และมกีาร
น าเสนอระดบัเขต/ประเทศ 

เกดินวตักรรม, CQI, Best 
practice และมกีารน าไปใชใ้น
การด าเนินงานในพืน้ทีอ่ย่าง
น้อย หน่วยงานละ 5 เรื่อง 
(ITA, IT, Finance)  และมกีาร
น าเสนอระดบัเขต/ประเทศ 

- สรา้งมาตรฐานกระบวนงานส าคญั
ในหน่วยงานใหส้ามารถท างาน
ทดแทนกนัได้ 

1. หน่วยงานมกีารถ่ายทอดความรูแ้ละจดัท า
กระบวนงานตามมาตรฐานและประเดน็การ
ท างานทีส่ าคญั 

- ทุกหน่วยงานในทุกระดบั มี
การก าหนดกระบวนงานส าคญั
อย่างน้อยหน่วยละ 2 เรื่องและ
ความรูแ้ละจดัท ากระบวนงาน
ตามมาตรฐานและประเดน็การ
ท างานทีส่ าคญั 

- รอ้ยละ 50 ของหน่วยงาน  มี
การถ่ายทอดความรูแ้ละจดัท า
กระบวนงานตามมาตรฐาน
และประเดน็การท างานที่
ส าคญัและน าไปใชใ้น
หน่วยงาน 

- รอ้ยละ 80 ของหน่วยงาน  มี
การถ่ายทอดความรูแ้ละจดัท า
กระบวนงานตามมาตรฐาน
และประเดน็การท างานที่
ส าคญัและน าไปใชใ้น
หน่วยงาน 
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตวัชี้วดักลยุทธ์ 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 
- สถานบรกิารผ่านเกณฑ์คุณภาพ
มาตรฐาน   

รอ้ยละของ รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ตดิดาว  50 
บ้านหนุน หว้ยขอน  
ลูนิเกตุ แดนชุมพล 

75 100 

รอ้ยละของ PCC ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 40 50 60 
รอ้ยละของ รพช. ผ่านเกณฑ์ DHSA / HA 100 100 100 
รอ้ยละของ รพ &รพสต. ทีผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน
คลนิิกบรกิารสุขภาพด้าน PP&P (MCH) 

60 
ป่าเลา วงัดนิ 

70 
บ้านหนุน นาไร่เดยีว 

80 

 
กิจกรรมส าคญั/มาตรการ 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
กิจกรรมส าคญั/มาตรการ 

2562 2563 2564 
- เพื่อเสรมิศกัยภาพเครอืข่ายใหม้ีการ
บรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 

- เร่งรดัการจดัท าแผนการเงนิการคลงัและ
ควบคุมก ากับด าเนินงานเป็นไปตามแผนทุก
หน่วยบรกิาร 

พฒันาช่องทางการสื่อสารแบบ real time ส าหรบั
ผูร้บัผดิชอบงานระดบัจงัหวดัและระดบัอ าเภอ 

- ตดิตาม ก ากบัการด าเนินงานตามแนว
ทางการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(ICT 
Governance) ดว้ย COBIT5 Framework 

- ผูบ้รหิารก าหนดนโยบายการเงนิการคลงั
ครอบคลุมดา้นการเพิม่ศกัยภาพหน่วยบรกิารให้
ชดัเจนและใหบ้รกิารเตม็ศกัยภาพในทุกหน่วย
บรกิาร 
- สรา้งเครอืข่ายทีม่กีารท างานทีช่ดัเจนและ
ถ่ายทอดความรูก้ารท างานสู่สหวชิาชพี 
- มกีารคนืขอ้มูลในทุกระดบัอย่างต่อเนื่องเป็น
ปัจจุบนั 
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
กิจกรรมส าคญั/มาตรการ 

2562 2563 2564 
- หน่วยงานในสงักดัสาธารณสุขมกีาร
พฒันาผ่านเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนด 

- สนับสนุนงบประมาณส าหรบัโรงพยาบาลชุมชน
ในส่วนของงบเงนิบ ารุง 

- บูรณาการงบประมาณทีม่อียู่อย่างจ ากดักบั
แผนงาน/โครงการของกระทรวงสาธารณสุข และ
หน่วยงานอื่นๆ 

- สนับสนุนใหห้น่วยงานทีม่ผีลการ
ด าเนินงานดเีด่น/เป็นเลศิไดร้บัรางวลัใน
เวทรีะดบัต่างๆ - ขบัเคลื่อนดว้ยระบบพีเ่ลี้ยง และยกระดบั

คุณภาพของหน่วยบรกิาร 
- บุคลากรสาธารณสุขไดร้บัการ
พฒันาความรู ้ทกัษะ ตลอดจนเสรมิ
ศกัยภาพในการปฏบิตังิาน 

- มกีารน านโยบายพีช่่วยน้องประกาศเป็น
แนวทางและท าการตดิตามผลการด าเนินงานราย
ไตรมาส 

- สรา้งความส าคญัและสรา้งแรงจูงใจในการ
ด าเนินงานแก่เจา้หน้าที่ 

- สรา้งเวทกีารน าเสนอผลงานและผลกัดนั
ใหเ้กดิการแลกเปลี่ยนเรยีนรูก้าร
ด าเนินงานทีต่่อเนื่อง 

- มเีวทเีชดิชูบุคลากร และหน่วยงาน เวทกีาร
ประกวดด้านคุณธรรมจรยิธรรมครอบคลุมทุก
ดา้น 

- พฒันาศกัยภาพ ความรูแ้ละทกัษะการน า
สารสนเทศไปใชใ้นการจดัการ/ด าเนินงานในพืน้ที่
ใหก้บับุคลากรสาธารณสุขโดยสนับสนุน 
Information Technology เพื่อบรหิารจดัการขอ้มูล 
เช่น Tableau, PowerBI,   R Statistic เป็นต้น 

- พฒันาศกัยภาพ ความรูแ้ละทกัษะทางดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศใหก้บับุคลากรสาธารณสุข 

- สรา้งมาตรฐานกระบวนงานส าคญั
ในหน่วยงานใหส้ามารถท างาน
ทดแทนกนัได้ 

- สรา้ง guideline ทีม่กีารเขา้ถงึง่ายและสรา้งคู่มอื
การท างานทีม่คีวามชดัเจน  

- สนับสนุน Operation Technology เช่น H4U 
Mobile Application เป็นต้น 

- ส่งเสรมิการถอดกระบวนงาน SOP และ
น ามาใชเ้ป็นแนวทางในพืน้ทีอ่ื่นๆหรอื
เป็นตวัอย่างในการน า Model ไปใชใ้น
งานต่างๆ 

มกีารก าหนดตัวชี้วดัทีส่ามารถควบคุมก ากบัการ
ท างานของผูร้บัผดิชอบงานได้ 

- บูรณาการขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อลดภาระการ
บนัทกึขอ้มูลของบุคลากรสาธารณสุข 

- สถานบรกิารผ่านเกณฑ์คุณภาพ
มาตรฐาน 

พฒันา รพ.สต. ใหผ้่านเกณฑ์มาตรฐาน รพสต.
ตดิดาว 

พฒันา รพ.สต. ใหผ้่านเกณฑ์มาตรฐาน รพสต.ตดิ
ดาว 

พฒันา รพ.สต. ใหผ้่านเกณฑ์มาตรฐาน 
รพสต.ตดิดาว 

พฒันา รพช. ใหผ้่านเกณฑ์มาตรฐาน DHSA / 
HA 

พฒันา รพช. ใหผ้่านเกณฑ์มาตรฐาน DHSA / HA พฒันา รพช. ใหผ้่านเกณฑ์มาตรฐาน 
DHSA / HA 

พฒันา PCC ใหผ้่านเกณฑ์คุณภาพ พฒันา PCC ใหผ้่านเกณฑ์คุณภาพ พฒันา PCC ใหผ้่านเกณฑ์คุณภาพ 
พฒันา รพ./รพ.สต. ใหผ้่านเกณฑ์มาตรฐาน งาน 
PP&P 

พฒันา รพ./รพ.สต. ใหผ้่านเกณฑ์มาตรฐาน งาน 
PP&P 

พฒันา รพ./รพ.สต. ใหผ้่านเกณฑ์
มาตรฐาน งาน PP&P 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตวัชี้วดั กจิกรรม 
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1. เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ในการบรหิาร
จดัการเครอืข่ายใหม้คีวามเป็นเลศิการเงนิ 
IT  ธรรมาภบิาล  องค์กรคุณภาพ 

1. เพื่อเสรมิศกัยภาพเครอืข่ายใหม้ีการ
บรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 

1. รอ้ยละของหน่วยบรกิารมสีภาพคล่องดา้น
การเงนิ 

1. จดัท าแผนเงนิบ ารุงใหม้คุีณภาพ รายจ่าย
สมดุลกบัรายรบั 
2. ผูบ้รหิารต้องมกีารก าหนดนโยบายการเงนิ
การคลงั อย่างมีประสทิธภิาพชดัเจน 
3. แม่ข่ายมกีารคนืขอ้มูลใหทุ้กระดบัอย่าง
ต่อเนื่อง ชดัเจน เป็นปัจจุบนั 
4. มคีณะกรรมการ CFO ร่วมในการบรหิาร
จดัการงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรรทุกรายการ 

  2. รอ้ยละของหน่วยบรกิารมกีารประเมนิ ITA 
ในทุกระดบัอย่างมปีระสทิธภิาพ 

1. รพช. และ สสอ. มกีารด าเนินงาน ITA ตาม
มาตรฐาน 

  3. รอ้ยละของหน่วยบรกิารมกีารด าเนินงาน ITA 
ผ่านเกณฑ์ทีก่ าหนด 

1. รพช. และ สสอ. มรีะดบัความส าเรจ็การ
ขบัเคลื่อนการด าเนินงาน ITA ระดบั 3  

2. พฒันากลไกการขบัเคลื่อนการ
ด าเนินงานองค์กรคุณภาพสู่ความยัง่ยนื 

1. หน่วยงานในสงักดัสาธารณสุขมกีารพฒันา
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

1. รพช. ผ่านเกณฑ์การประเมนิมาตรฐาน
องค์กรคุณภาพ HA 
2. สสอ .ผ่านเกณฑ์การประเมนิมาตรฐาน
องค์กรคุณภาพ PMQA 

1. รพช. ผ่านเกณฑ์การประเมนิมาตรฐาน
องค์กรคุณภาพ HA บนัไดขัน้ 3  
2. สสอ. ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน PMQA ใน
หมวดทีก่ าหนด 

3. พฒันาบุคลากรใหม้สีมรรถนะในการ
ขบัเคลื่อนการด าเนินงาน 

1. บุคลากรสาธารณสุขไดร้บัการพฒันา
ความรู ้ทกัษะ ตลอดจนเสรมิศกัยภาพในการ
ปฏบิตังิาน 

1. บุคลากรสาธารณสุขไดร้บัการพฒันาความรู ้
ทกัษะ ตลอดจนเสรมิศกัยภาพในการปฏิบตังิาน 

1. เกดินวตักรรม, CQI, Best practice และมี
การน าไปใช้ในการด าเนินงานในพืน้ที ่อย่าง
น้อยหน่วยงานละ 3 เรื่อง (ITA, IT, Finance) 
และมกีารน าเสนอระดบัจงัหวดั 

4. สนับสนุนใหห้น่วยงานมมีาตรฐาน
กระบวนงานทีส่ าคญั 

1. สรา้งมาตรฐานกระบวนงานส าคญัใน
หน่วยงานใหส้ามารถท างานทดแทนกนัได้ 

1. หน่วยบรกิารมีการก าหนดกระบวนงานส าคญั
อย่างน้อยหน่วยละ 2 เรื่องและความรูแ้ละจดัท า
กระบวนงานตามมาตรฐานและประเดน็การ
ท างานทีส่ าคญั 

1. สรา้ง guideline ประเดน็การท างานทีส่ าคญั 
ทีม่กีารเขา้ถงึง่ายและสรา้งคู่มอืการท างานทีม่ี
ความชดัเจน 
 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตวัชี้วดั กจิกรรม 
5. พฒันาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมใิห้ 1. สถานบรกิารผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน 1. รอ้ยละของ รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ตดิ 1. รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ตดิดาว 
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ด าเนินการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
 

ดาว 
2. รอ้ยละของ PCC ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพ 
3. รอ้ยละของ รพช. ผ่านเกณฑ์ DHSA / HA 
4. รอ้ยละของ รพ & รพสต. ทีผ่่านเกณฑ์
มาตรฐานคลนิิกบรกิารสุขภาพดา้น PP&P 

ปี 2562 รพ.สต.หว้ยขอน/บ้านหนุน/ 
แดนชุมพล/บ้านลูนิเกตุ/ทุ่งน้าว /วงัฟ่อน /
หนองเสีย้ว ประเมนิซ ้า ปี 2562 รพ.สต.ดอน
แก้ว/สะเอยีบ 
2. รพ.สต.ผ่านกระบวนงานตามมาตรฐานงาน
อนามยัแม่และเดก็ 
ปี 2562 รพ.สต.วงัดนิ/ป่าเลา 
ปี 2563 รพ.สต.บ้านหนุน/นาไร่เดยีว 
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วิสัยทัศน์:                    “เป็นองคก์รคุณภาพ ภาคเีครอืข่ายเขม้แขง็ คนเมอืงสองสุขภาพด”ี 

 

 

 

G 5: การขับเคลื่อนแผนงานและ
ยุทธศาสตร์อยา่งมีประสิทธิภาพ 

G 4: ระบบบรกิารสุขภาพได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ 
ครอบคลุมการบรกิารทกุสาขา เช่ือมโยงบริการระดับ 
เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบรกิารที่เท่าเทียม ทั่วถึง และเป็น
ธรรม 

 

G 7: ระบบสิ่งแวดล้อมเพื่อความ
ปลอดภัยและการดูแลพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมชุมชน 

G 8: ระบบการเงิน

การคลังมี

ประสิทธิภาพ 

G 9: มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและเวชระเบียนท่ี
สนับสนนุการปฏิบัติงานใน
องค์กร 
 

G 10: บุคลากรมสีมรรถนะ

และมีความสุขในการ

ปฏิบัติงาน 

G 3: ภาคีเครือข่ายท้ังหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นองค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชน 
มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบสขุภาพในทุก
ระดับ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2:  การพัฒนา
และจัดระบบบริการท่ีมี
คุณภาพมาตรฐานอย่าง

ครอบคลุม เขา้ถึงได้ประชาชน
สามารถ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การพัฒนาทุน
มนุษย์ด้วยกระบวนการจัดการ

ความรู้   

ยุทธศาสตร์ท่ี 4: การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิ

บาล 

G 2: ผู้รับบริการพึงพอใจ 

 

G 1: ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย สามารถจดัการตนเอง ครอบครัว และชุมชนไดต้ามศักยภาพ 

G 6: การบริหารความ
เสี่ยงมีประสิทธิภาพ 

แผนที่กลยุทธ์ คปสอ.สอง ปีงบประมาณ 2562 

ยุทธศาสตร์ 1: การ
เสริมสรา้งพฤติกรรม

สุขภาพของประชาชนอยา่ง
เหมาะสม 
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